TÄNKTANKEN - ÅRSTASKOLAN
C:41 Lärarförbundets monter
PROGRAM ONSDAG 27 APRIL
10:00 – 10:15 | Mikroföreläsning – Är skolans utformning viktig?
Nya Raketskolan i Kiruna stod färdig 2012. Den bakomliggande tanken med den transparenta miljön, var att kunna på ett effektivt sätt
arbeta mot mobbning. Alla elever ska känna sig sedda. Maria Isaksson, lärare, kommer i denna mikroföreläsning berätta om det
vardagliga arbetet på en nybyggd skola med speciella förutsättningar.

10:30 – 11:00 | Tänktanken Barsamtal – Det participatoriska samhällets betydelse för skolan
I dagens första barsamtal kommer Linda Jerand på Lärarförbundet att prata med Alexander Bard kring det participatoriska samhällets
betydelse för skolan. Alexander argumenterar i sin föreläsning för att den digitala interaktiviteten innebär en historisk revolution av
samma dignitet som talspråket, skriftspråket och boktryckarkonsten. Risken för att likvärdigheten i skolan får katastrofala följder är
uppenbar när alla inte får samma förutsättningar kring det digitala lärandet.
Gäst: Alexander Bard @Bardissimo
Värd: Linda Jerand

11:20 – 11:50 | Dagens Kodknäck – åk 4-6 med Josef Sahlin
Idag får du prova på Dagens Kodknäck tillsammans med Josef Sahlin @josef_sahlin, lärare i åk 6 och skolbibliotekarie på Årstaskolan.
Häng med oss och testa på att koda. Begränsat antal platser, så kom i tid om du vill prova på.

12:45 – 13:15 | Tänktanken Barsamtal – Kod? Programmering? Algoritm?
SETT kodar. En lektionssal med 1000 personer som ska få prova på detta med att koda. Längst fram i salen står Karin Nygårds,
läraren som numer är författare, programledare och en massa annat. Lotta Bohlin kommer att känna Karin lite på pulsen om vad som
komma skall, då programmering och datalogiskt tänkande aldrig varit så hett som det är nu.
Gäst: Karin Nygårds @grishund
Värd: Lotta Bohlin @lottabo

13:45 – 14:10 | Tänktanken Barsamtal – Vad är det moderna lärandet?
Josef Sahlin, lärare och skolbibliotekarie på Årstaskolan kommer i detta barsamtal diskutera kring vad det moderna lärandet är
tillsammans med Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet sedan 2014, grundskollärare, tidigare lärarutbildare samt
utvecklingsledare.
Det moderna lärandet kan utveckla undervisningen, stärka läraryrket och öka elevernas kunskaper. Men vad är ett modernt lärande?
Gäst: Johanna Jaara Åstrand @johannajastrand
Värd: Josef Sahlin @josef_sahlin

15:00 – 16:00 | Tänktanken Talkshow
I onsdagens Talkshow får vi möjlighet att träffa tre fantastiska personer med en hel del gemensamma nämnare. Anna Kaya, svenska
som andraspråkslärare i Sigtuna samt webbredaktör på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.
Hülya Basaran, förstelärare och författare som gärna arbetar språkutvecklande digitalt och multimodalt med nyanlända i Trollhättan.
Samuel Engelhardt, Årets Eldsjäl 2014 och specialpedagog i Angered som bl a föreläser om flerspråkighet ur ett annorlunda
perspektiv.
Gäst: Anna Kaya @anna_kaya, Hülya Basaran @hulbas och Samuel Engelhardt
Värd: Josef Sahlin @josef_sahlin

